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Onderwerp 

Raad van Toezicht O2A5 

 

Beslispunten 
1. Mevrouw Mr. D.J.J. Seegers van Eekeren te benoemen in de Raad van Toezicht van stichting 

O2A5. 
2. De bevoegdheid tot benoeming over te dragen aan het College van Burgemeester en Wethouders, 

met de mogelijkheid tot ondermandaat aan de wethouder Onderwijs. 

 

Inleiding 

Er is een vacature in de Raad van Toezicht van stichting O2A5 (openbaar onderwijs Alblasserwaard en 

Vijfheerenlanden). Het is de taak van uw raad om het voorgestelde lid te benoemen in de Raad van 

Toezicht. Uw raad krijgt hiermee op grond van de statuten een doorslaggevende invloed op de 

samenstelling van de Raad van Toezicht.  

 

Hoewel het formeel de bevoegdheid is van de gemeenteraad om leden van de Raad van Toezicht van 

de stichting O2A5 te benoemen, is er wettelijk geen belemmering deze bevoegdheid over te dragen 

aan het College van Burgermeester en Wethouders. Hiermee vindt een efficiencyslag plaats in het 

traject tot benoeming van leden van de Raad van Toezicht. U wordt in dit voorstel tevens gevraagd in 

te stemmen met het overdragen van de bevoegdheid tot benoeming van de leden van de Raad van 

Toezicht aan het College van Burgemeester en Wethouders, met de mogelijkheid van ondermandaat 

aan de wethouder Onderwijs. 

 

Besluitgeschiedenis 

Niet van toepassing. 

 

Beoogd effect 

Invulling geven aan de bevoegdheid die de gemeente(raad) heeft inzake het openbaar onderwijs. 

 

Argumenten 

1.1 De gemeenteraad is bevoegd orgaan 

Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om de leden van de Raad van Toezicht van de stichting 

O2A5 te benoemen. Hiermee wordt toegezien op de deskundigheid en het onafhankelijke karakter van 

de leden van de Raad van Toezicht. 
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1.2 De voorgestelde kandidaat is geschikt bevonden 

De sollicitatieprocedure leverde drie kandidaten op. De keuze viel unaniem op één van hen. De Raad 

van Toezicht heeft besloten deze kandidaat voor te dragen voor benoeming bij de gemeenteraad. 

 

2.1 Het doel van de bevoegdheid komt niet in het geding 

De benoemingsbevoegdheid van de gemeenteraad heeft als doel om de deskundigheid en het 

onafhankelijke karakter van de leden van de Raad van Toezicht te waarborgen. De gemeente ziet 

hiermee toe op de kwaliteit van het openbaar onderwijs. Door het mandateren van de benoeming komt 

dit doel niet in het geding. De raad behoudt op grond van artikel 10:6 Awb de mogelijkheid om het 

college op grond van artikel 169 Gemeentewet ter verantwoording te roepen. 

 

2.2 Alleen in West Betuwe ligt de benoemingsbevoegdheid nog bij de raad 

In voormalige gemeente Lingewaal was de bevoegdheid niet gemandateerd. Lingewaal vormde 

daarmee een uitzondering binnen het werkgebied van stichting O2A5. Door de bevoegdheid nu wel 

over te dragen aan het college, worden de werkwijzen gelijk.  

 

2.3 Het overdragen van de bevoegdheid werkt efficiënter 

Tussen het verzoek van het bestuur van stichting O2A5 om het nieuwe lid van de Raad van Toezicht te 

benoemen en het besluit van uw raad zit een periode van bijna drie maanden. Door deze bevoegdheid 

te mandateren aan het College van Burgemeester en Wethouders, met de mogelijkheid tot 

ondermandaat aan de wethouder Onderwijs, wordt deze periode aanzienlijk korter. 

 

Kanttekeningen 

Niet van toepassing.  

 

Financiën 

De benoeming van het lid van de Raad van Toezicht heeft geen financiële gevolgen. 

 

Uitvoering/Planning 

Niet van toepassing. 

 

Evaluatie 

Niet van toepassing. 

 

Communicatie 

Het bestuur van de stichting O2A5 wordt schriftelijk geïnformeerd over: 

- De benoeming van mw. mr. D.J.J. Seegers-van Eekeren als lid van de Raad van Toezicht van de 

stichting O2A5. 

- De overdracht van de bevoegdheid tot benoeming van leden van de Raad van Toezicht van 

stichting O2A5 aan het college, met ondermandaat aan de wethouder Onderwijs. 
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Risicoparagraaf 

Niet van toepassing.  

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

De secretaris,                          de burgemeester, 
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 maart 2020,   

 

besluit: 

 

1. mevrouw Mr. D.J.J. Seegers van Eekeren te benoemen in de Raad van Toezicht O2A5; 

2. de bevoegdheid tot benoeming over te dragen aan het college van burgemeester en wethouders, 

met de mogelijkheid tot ondermandaat aan de wethouder onderwijs. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 26 mei 2020, nummer 2020/052, 

 

de griffier,                                  de voorzitter, 

Hans van der Graaff   Servaas Stoop 

 

 

 


